




 

 

 

 

 
 
 

                      RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO  
 
Eelde,  15 aprll 2019 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES 
 
 
 
Onderwerp: Uitvoering motie investeringen/mpuls in dorpskernen 
 
Geacht College,         
 
In de vergadering van de raad van  11 juli 2017 is onderstaande motie breed aangenomen.: 
 
 
“Raadsvergadering dd. 11 juli 2017. 
Onderwerp: voorstel voor investeringen/impuls in dorpskernen 
 De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 in vergadering bijeen op 10 juli 2017; 
  
overwegende/constaterende, dat  
 

- uit de cijfers van de Voorjaarsnota blijkt, dat er mogelijkheden zijn om extra investeringen te 
doen  

- het wenselijk is om, waar mogelijk, kernen in de gemeente als sociale ontmoetingsplaats 
alsmede in toeristisch opzicht aanzienlijk te versterken 

- in het college manifest o.m. wordt aangegeven dat wordt ingezet op "bruisende kernen" 

- dat dit mede kan worden gerealiseerd door prettig ingerichte ontmoetingsplekken in de centra 
die door uitstraling en activiteit uitnodigend zijn 

- dat zowel inwoners als toeristen hierdoor een plaats kan worden geboden waar men graag wil 
verblijven en waar men kan genieten van hetgeen Tynaarlo in de kernen te bieden heeft 

- dat door de in verband met de hiervoor nodige werkzaamheden wellicht aan mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt kansen voor werk kan worden geboden 

- dat dit, gelet op de momenteel c.q. binnenkort  uit te voeren werkzaamheden in het kader van 
herinrichting van de dorpskernen, het moment is om éen of meerdere aantrekkelijkheids-
verhogende elementen toe te voegen om daarmee extra in te zetten voor versterking en 
verfraaiing van de kernen 

- dat tijdens eerdere rondes / informatiebijeenkomsten in dorpen over de inrichting van de 
openbare ruimten, input c.q. suggesties en wensen werden genoemd  

- dat deze niet dan wel onvoldoende zijn gehonoreerd en dat hieraan thans op enkele wijze zou 
kunnen worden tegemoet gekomen en dat de input die in de genoemde inspraakrondes naar 
voren is gekomen in een hernieuwde overweging van hierbij worden betrokken 

 



 

 

- dat voor een up-grading/verstreking van verfraaiing van bruisende kernen gedacht kan worden 
aan het aanbrengen/plaatsen van b.v.  

- mooi straatmeubilair 

- (straat) fonteinen b.v. bedriegertjes 

- bloembakken met bloeiende planten, bevestigd aan lantaarpalen 

- beweegtoestellen 

- verbetering bewegwijzering naar centrum en parkeerplaatsen 

- plaatsing afvalbakken in centra 

- verbetering verlichting 

- herbeoordeling van de onderwerpen die -zoals hiervoor aangegeven- tijdens de inspraakrondes 
zijn benoemd en aangegeven 

- en verder: inwoners via de lokale kranten in dit kader te vragen om (op korte termijn) ideeen aan 
te dragen  binnen de in deze motie passende uitgangspunten 

 
verzoekt:  
 

- het college om het gestelde in deze motie nader in de begroting uit te werken en voor de 
uitvoering van de verschillende impuls / verfraaiingsmaatregelen een bedrag van 250.000 euro 
beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de Argi. 

 
                                                        TOELICHTING: 
 
 In de komende maanden worden de kernen Vries en Eelde opnieuw ingericht en in het centrum 
van Zuidlaren zal over niet al te lange tijd eveneens de schep in de grond gaan. Daarom is juist dit 
het goede moment om in te zetten op de genoemde 'bruisende' kernen van Tynaarlo. Wanneer 
over bruisende kernen wordt gesproken worden hierbij de kernen in alle dorpen van de gemeente 
begrepen. 
Bruisende kernen, opgevat als prettig ingerichte ontmoetingsplekken in de centra van de dorpen, 
die door hun uitstraling en 'activiteit' uitnodigend zijn.” 
 
Wij hebben zeer tot onze spijt  tot op heden nog geen enkele activiteit of actie ten aanzien van de 
uitvoering van deze breedgedragen motie waargenomen. In verbanf daarmee brengen wij deze 
motie hierbij wederom in herinnering. Wij vragen u hierbij of en zo ja welke stappen ter zake zijn 
genomen om gestalte te geven aan de uitvoering van deze motie. Bij de verschillende kernen zijn 
toch verwachtingen gewekt inzake de mogelijkheden om de kernen bruisender te maken.  
 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tot de voortgang en uitvoering van de motie  tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA-fractie, 
 
 
Hanneke Wiersema, fractievoorzitter 
                                 Correspondentieadres: Kosterijweg 20, 9761 GE Eelde 
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